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EDITAL 

 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Crato 

Dia 19 de outubro de 2022 

 

 

Joaquim Bernardo dos Santos Diogo, Presidente da Câmara Municipal do Crato, em cumprimento do disposto 

do n.º 1, artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, torna público que foi deliberado o seguinte: 

 

Deliberação n.º 295 

Proposta de   Ata   n.º 18/2022,24 agosto     

A Câmara Municipal deliberou aprovar a ata n.º 

18/2022, referente à reunião ordinária da câmara 

municipal do Crato, realizada no dia 24 de agosto 

de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 296 

Arguição de Impedimento - Procedimento 

Concursal Comum de Recrutamento, na 

Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado, para 

Preenchimento de 2 Postos de Trabalho, Previstos 

e Não Ocupados no Mapa de Pessoal do Município 

do Crato, da Carreira e Categoria de Assistente 

Operacional, na área de Auxiliar de Ação 

Educativa.      

Em conformidade com o teor da proposta 

apresentada, o senhor Presidente Joaquim Diogo 

ausentou-se da sala não participando na 

discussão e votação do ponto, tendo entregue a 

direção dos trabalhos ao senhor Vereador Pedro 

Coelho.  

Os senhores vereadores Marco Mendonça e José 

Correia da Luz ausentaram-se da sala, dizendo 

que não estavam em condições de votar este 

ponto. Verificando-se a falta de quórum do órgão 

o senhor Presidente em Exercício Pedro Coelho 

deu o ponto por encerrado passando ao ponto 

seguinte da ordem do dia. 

O senhor Presidente Joaquim Diogo e os senhores 

Vereadores José Correia da Luz e Marco Mendonça 

regressaram à sala retomando o quórum 

necessário para a continuação da reunião. 

O senhor Presidente retomou a direção da reunião. 
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Deliberação n.º 297 

Associação Social de Desenvolvimento de Flor da 

Rosa - Pedido de Apoio Financeiro para Convívio 

Anual 

A Câmara Municipal deliberou aprovar atribuir 

um subsídio no valor de 250,00 Euros (duzentos e 

cinquenta euros) à Associação Social de 

Desenvolvimento de Flor da Rosa, nos termos da 

al. u), art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

para fazer face ao convívio anual da associação a 

realizar no dia 29 de outubro de 2022. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 298 

Projeto Crato por Tudo 4G - CLDS – Pedido de Apoio 

para Concurso de Ideias Empreendedoras 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea u), nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro o apoio solicitado pelo Projeto Crato 

por Tudo 4G – CLDS, consubstanciado na cedência de 

prémios para os três melhores classificados, do 

concurso de ideias empreendedoras/de negócio, a 

saber: 

1.º lugar um vale de 100 euros em compras de 
material escolar; 
2.º lugar um vale de 50 euros em compras de 
material escolar; 
3.ºlugar um vale de 25 euros em compras de 

material escolar. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 299 

Santa Casa da Misericórdia do Crato - Pedido de 

Transporte para Passeio de Idosos a Fátima 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea u), nº 1, art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, a cedência de transporte, à Santa 

Casa Misericórdia do Crato, para Fátima, no 

âmbito de uma visita com idosos, com isenção de 

custos no valor de 438,42 euros, reagendada para 

outra data por motivo de mau tempo. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 300 

Exploração do Snack-Bar Cafetaria do Jardim 

Temático do Crato - Rescisão de Contrato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a rescisão 

do contrato de concessão do direito de exploração 

de espaço para Café/Snak-Bar do Jardim 

Temático do Crato, com a concessionária Fernanda 

Rainho Monteiro Mesquita com efeitos a 31 de 

outubro de 2022, por acordo entre as partes. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 301 

Fábrica Paroquial Nossa Senhora da Conceição - 

Pedido de Transporte para Peregrinação da 

Catequese a Fátima 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da alínea u), nº 1, art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, a cedência de transporte à Fábrica 

Paroquial Nossa Senhora da Conceição, para 

peregrinação no dia 29 de outubro de 2022, com 

isenção de custos no valor de 635,88 euros. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 302 

Protocolo Entre a Agência para a Modernizaçã0 

Administrativa e o Município do Crato para 

Disponibilização de Autenticação através de 

Chave Móvel Digital 
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A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

Protocolo entre a Agência para a Modernizaçã0 

Administrativa e o Município do Crato para 

Disponibilização de Autenticação através de 

Chave Móvel Digital, nos termos da alínea r) do n. 

º1, do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 303 

Grupo Desportivo e Recreativo Gafetense - 

Contrato de Desenvolvimento Desportivo para 

2022/2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Grupo Desportivo e 

Recreativo Gafetense, para a época desportiva 

2022/23, tendo como objeto a execução de um 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, 

apresentado pelo Grupo Desportivo e 

Recreativo Gafetense; 

Nos termos do nº 1, al. u), art.º 33.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, um apoio 

financeiro anual ao Grupo Desportivo e 

Recreativo Gafetense, para a Época Desportiva 

2022/2023, no valor de 34.000,00 euros, a pagar 

4.250 euros mensais de outubro de 2022 a maio 

de 2023; 

O apoio logístico traduzido na cedência 

nomeadamente das instalações do Estádio 

Municipal do Crato, Estádio Municipal de 

Gáfete, Piscina Coberta, Pavilhão Desportivo, 

Parque Aquático, polidesportivos e outros 

imóveis necessários ao desenvolvimento 

desportivo, bem como cedência de transporte 

para todos os jogos oficiais , dentro da 

possibilidade municipal e devidamente 

solicitados com a antecedência que o 

regulamento obriga, tendo em devida 

consideração, as outras coletividades e 

associações do Concelho e a própria atividade 

da Câmara Municipal, oferta de equipamentos 

desportivos, se necessários com publicidade 

municipal para todos os escalões. Apoio 

logístico inerente a atividade desportiva 

apresentada. 

0 Vereador Pedro Coelho pediu escusa de 

participação no discussão e votação do ponto 

ausentando-se da sala, por pertencer aos corpos 

sociais do Grupo Desportivo Gafetense. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 304 

Futebol Clube do Crato- Contrato 

desenvolvimento desportivo para 2022/2023 

A Câmara Municipal deliberou aprovar: 

A minuta de Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o 

Município do Crato e o Futebol Clube do Crato, 

para a época desportiva 2022/23, tendo como 

objeto a execução de um Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, apresentado pelo 

Futebol Clube do Crato; 

nos termos do nº 1, al. u), art.º 33.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, um apoio 

financeiro ao Futebol Clube do Crato para a 

Época Desportiva 2022/2023, no valor de   350 

euros mensais, por cada escalão de formação 

integrado em calendário oficial a ter lugar, 



4 

única e exclusivamente, durante os meses do 

quadro competitivo, mediante comprovação; 

O apoio logístico traduzido na cedência 

nomeadamente das instalações do Estádio 

Municipal do Crato, Estádio Municipal de 

Gáfete, Piscina Coberta, Pavilhão Desportivo, 

Parque Aquático, polidesportivos e outros 

imóveis necessários ao desenvolvimento 

desportivo, bem como cedência de transporte 

para todos os jogos oficiais, dentro da 

possibilidade municipal e devidamente 

solicitados com a antecedência que o 

regulamento obriga, tendo em devida 

consideração, as outras coletividades e 

associações do Concelho e a própria atividade 

da Câmara Municipal, oferta de equipamentos 

desportivos, se necessários com publicidade 

municipal para todos os escalões. Apoio 

logístico inerente a atividade desportiva 

apresentada. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 305 

Cartão Municipal do Idoso - Emissão de Cartões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição da vinheta azul aos CMI n.ºs 1701 a 1704 

e vinheta branca aos CMI, n.ºs 1705 a 1706. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 306 

Requerimento de Apoio a Natalidade - Miguel 

Ângelo Carrilho Guedelha 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição Miguel Ângelo Carrilho Guedelha 

Carona, residente no Crato, de um cheque 

farmácia, no valor de 250,00€ e o pagamento de 

900,00€ em 12 prestações mensais, de 

conformidade com a alínea a), do n.º 1, do artigo 

4.º, do Regulamento Municipal de Apoio à 

Natalidade, por incentivo ao nascimento do 2.º 

filho. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 307 

Associação Futebol de Portalegre – Cedência do 

Estádio Municipal Crato 

A Câmara Municipal deliberou aprovar nos termos 

da al. u), n.º 1, art.º 33.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a cedência à Associação de Futebol de 

Portalegre do estádio municipal do Crato, para a 

realização, no próximo dia 30 de outubro, da final 

da taça Remax - Casas do Interior de Seniores 

Masculinos. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 308 

Ação Social Escolar - Atribuição de Escalões 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 

atribuição do escalão b de ação social escolar a 

mais um aluno do Agrupamento de Escolas do 

Crato. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 309 

Licenciamento de Obras - Projeto de Instalação de 

Armazenagem de GPL, Classe A1 a Deferir 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o 

deferimento ao pedido para aprovação de projeto 

de construção de uma instalação de 

armazenagem de gases de petróleo liquefeitos, 
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apresentado por OZ Energia Gás, SA, com sede em 

Lisboa, sito na rua de Alpalhão. 

Por unanimidade. 

 

Deliberação n.º 310 

Votação da Minuta da Ata 

A Minuta da Ata 23/2022 de 19 de outubro foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Município do Crato, 21 de outubro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

(Joaquim Bernardo dos Santos Diogo) 
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